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Verslag van de MR vergadering van 21 november 2016 
 

1 Opening en vaststellen agenda 
In de vorige vergadering is afgesproken dat Jan het eerste kwartier van de vergadering 
aanwezig is. We stemmen de volgorde van de te bespreken onderwerpen hier op af.   
 
Geert heeft zich afgemeld. Er zijn geen mededelingen.  
 

2 Ingekomen post, mededelingen en openstaande acties (ter info) 
 
Nieuwe MR-leden mogen een pasfoto bij Jan inleveren voor op de website van de school.  

3 Bespreekpunten ouder-leerkrachtengeleding 
 
Continurooster: 
Er is gesproken over het concept continurooster. De MR ziet voor- en nadelen. We zijn 
benieuwd hoe ouders hier over denken, of het leeft onder de ouders en zij hier een mening 
over hebben en willen delen. Mocht dit in de komende maanden blijken, dan komt het 
continurooster de laatste vergadering van dit schooljaar op de agenda.  
 
Plusklas 
Sinds een aantal weken bestaat er een bovenschoolse plusklas. Deze klas is bedoeld voor 
hoogbegaafde kinderen uit de groepen 5 t/m 8 van alle scholen die onder Stichting OOK 
vallen. Zij krijgen iedere dinsdag les op locatie Zilverschoon van een gespecialiseerde 
leerkracht.  Op dit moment zijn er twee leerlingen van de Dirk van Dijkschool die deelnemen.  
De ouders in de MR vragen zich af hoe de selectieprocedure voor deze plusklas in zijn werk 
gaat. De leerkrachten vertellen hierover. Ouders met vragen over de plusklas kunnen terecht 
bij de leerkracht van hun kind.  
 
Pilot groep 8 Parro en Google classroom 
Yuri vertelt de MR over zijn ervaringen met het gebruik van Parro in groep 8. Parro is een 
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communicatie-app, specifiek ontwikkeld voor leerkracht-ouder contact, die gekoppeld is aan 
ParnasSys. De ervaringen met Parro van zowel Yuri als de ouders zijn positief.  
Google classroom is een digitaal “klaslokaal” waar de leerkracht onder andere samenvattingen 
en resultaten kan uploaden en de leerlingen deze informatie kunnen downloaden en contact 
met elkaar kunnen zoeken betreffende schoolwerk. De leerlingen stellen elkaar vragen en 
geven elkaar tips, problemen worden samen opgelost etc.  
Ook dit programma wordt momenteel gebruikt in groep 8. De MR is positief over dit systeem. 
Het is mooi om te horen hoe de leerlingen elkaar hierin vinden. Het motiveren van leerlingen 
tot het ondersteunen, helpen en leren van elkaar zou volgens de MR een mooi onderdeel van 
de visie en missie van de Dirk van Dijkschool kunnen vormen.  
Yuri zet de pilot voort. Het onderwerp komt in april terug op de agenda voor de MR-
vergadering. 
 
Schoolreisjes en schoolkamp: 
Vanaf schooljaar 2017-2018 gaat groep 8 aan het begin van het schooljaar op kamp. Het kamp 
in groep 6 komt te vervallen. De keuze is gemaakt omdat de meeste scholen een kamp 
organiseren in groep 8 en het kamp voor leerlingen van groep 6 veel gevraagd is. Vanwege het 
kamp wordt de activiteitendag voor groep 8, voorafgaand aan het eindfeest, ingekort om de 
kosten voor de ouders redelijk te houden.  
 
De groepen 3 tot en met 7 gaan op schoolreisje.  
De afgelopen jaren is er in de middenbouw gekozen voor een binnenspeeltuin. Vanuit ouders 
kwam de vraag om de schoolreisjes voor groep 3 en 4 uitdagender te maken. De MR praat 
over eventuele locaties (Slagharen, Dolfinarium, etc..)  en manieren om de kosten laag te 
houden. Conclusie is dat kosten lager gehouden kunnen worden wanneer er een groter 
beroep op ouders gedaan kan worden, bijvoorbeeld op het gebied van vervoer.  
 
Groep 1 en 2 gaan dit jaar ook op schoolreis. Bij hen wordt het ene jaar een uitje 
georganiseerd, het andere jaar wordt er een kleuterfeest gehouden op school. De MR vindt dit 
een prima opzet.  
 
Sinterklaas: pietendiscussie: 
Er is besloten voor bruine pieten te gaan, omdat deze veel gezien worden in Kampen. Het 
volgen van het Sinterklaasjournaal heeft de revue gepasseerd, maar we hebben hier niet voor 
gekozen. De MR heeft het idee dat de discussie niet erg leeft onder ouders van de Dirk van 
Dijkschool.  
De eerstvolgende vergadering worden reacties op het besluit besproken. De eerste 
vergadering van het volgende schooljaar wordt het sinterklaasfeest weer besproken in de MR-
vergadering.  
 
Ouderbetrokkenheid:  
Dit jaar is gestart met het voeren van kennismakingsgesprekken. Vanuit de leerkrachten 
worden deze gesprekken als positief ervaren. Zij zien de gesprekken als een goede basis voor 
contact met ouders en het levert de leerkracht direct veel informatie op over de leerling.  
De MR praat over eventuele aanpassingen onder andere in het structureren van de 
gesprekken.  
De oudergeleding van de MR maakt een enquête voor de ouders om er achter te komen wat 
hun ervaringen zijn omtrent de kennismakingsgesprekken, de oudermail en het nieuws uit de 
klassen.  
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3 Voortgang verbeterpunten inspectie DvD 
 
Er zijn een aantal kwaliteitsslagen gemaakt in het onderwijs, onder andere door de invoering 
van de methode Kleuterplein bij de kleutergroepen en Veilig leren lezen in groep 3. Het team 
heeft hard gewerkt aan het schrijven van een missie en visie. Jan blijft samen met Dick de 
klassen bezoeken om te volgen hoe de gemaakte plannen uitgevoerd worden. 
Halverwege het schooljaar krijgt de school opnieuw bezoek van de inspectie.  
Groep 8 lijkt goed op niveau te zitten. Er zijn een aantal reacties van ouders geweest op het 
inspectierapport. Jan heeft dit met de betreffende ouders opgepakt.  
Er wordt ook alvast gekeken naar het niveau van groep 7a en 7b.  
Op de gedragsmoeilijke groepen zijn plannen gemaakt om de leerkrachten te ondersteunen.  
 
Dick  is ad interim intern begeleider; hij neemt tot de zomer de zorgleerlingen onder zijn 
hoede, zet de juiste lijnen uit. In het voorjaar komt er een vacature voor een vaste IB-er.  
Dick werkt deze IB-er in in het door hem opgezette systeem.  
 
 
 

4 Lopende zaken 
Formatie: 
Jan zal zich de komende maanden volledig gaan richten om zijn werk als locatieleider. 
We praten over ziekte binnen het team. Invallers vinden is een groot probleem. Binnen 
stichting OOK wordt gewerkt aan een oplossing.  
 
 

5 GMR (ter info) 
Er is geen GMR-vergadering geweest.  
 
Voor informatie over de GMR wordt verwezen naar de notulen van de GMR op 
www.ookkampen.nl. De notulen zijn te vinden onder het kopje “Raad van Toezicht”. 

6 Rondvraag 
 
Avondvierdaagse voor de bovenbouw wordt besproken op de eerstvolgende MR-vergadering.  
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